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REDAKTORIAUS ŽODIS

Po Advento atėjus Kristaus gimimą žymin-
čioms šv. Kalėdoms, mūsų skaitytojai laukia 
kažko ypatingo: nekasdienės nuotaikos, tikro įspūdžio, 
įsimenančių dovanų. Apie dovanas ir nusprendėme pa-
rašyti. 

Tegul skaitytojas vertina, ar pavyko šia tema pamąstyti 
kartu su rašančiaisiais autoriais ir redakcine kolegija. Vis 
dėlto nepamirškime, kad didžiausia dovana kiekvienam iš 
mūsų ir visai žmonijai - Dievo Sūnus Jėzus Kristus.

Su artėjančiomis šventėmis, brangūs skaitytojai!

Vyriausiasis redaktorius

Karolinos Skudžinskienės nuotrauka
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Dvasinės dovanos

Kalėdos visada asocijuojasi su dovanomis, su tuo, kas duodama dovanai ir su didele 
meile. Aišku, niekas negali prilygti dovanai, kurią mums dovanoja Dievas, – išgelbėjimui 
iš mūsų nuodėmių per tikėjimą Jėzumi Kristumi, Jo auka ir prisikėlimu. Nes jūs esate 
išgelbėti malone per tikėjimą, ir tai ne iš jūsų – tai Dievo dovana, ir ne dėl darbų, kad kas 
nors nesigirtų (Ef 2,8-9). Ar ši kartojama tradicinė evangelikų frazė virto įkyrėjusia man-
tra, ar po ja slypi kur kas gilesni, nei mes manėme, Dievo išminties klodai?

Artūras Pučkovas
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Apaštalas Paulius teigia, kad Dievas neapsi-
riboja tik įtikėjusio Jėzumi žmogaus išgelbėji-
mu nuo nuodėmės valdžios ir Dievo bausmės, 
bet sukuria jį iš naujo, suteikdamas žmogui 
gebėjimą daryti įvairius gerus darbus Jo šlo-
vei: Mes esame Jo kūrinys, sukurti Kristuje Jė-
zuje geriems darbams, kuriuos Dievas iš anks-
to paskyrė mums atlikti (Ef 2,10). 

Tikintysis visa tai atlieka ne pats, o jame 
apsigyvenusi Šventoji Dvasia. Tai Ji atgimdo 
tikinčiojo dvasią, savo buvimu užantspau-
duodama jame Naująją sandorą, sudarytą ant 
Golgotos kryžiaus. Šventoji Dvasia apdova-
noja kiekvieną tikintįjį ypatingais suge-
bėjimais – dvasinėmis dovanomis, kurias 
naudodamas jis gali tarnauti Dievui ir žmo-
nėms unikaliais Dievą šlovinančiais būdais 
per gerus darbus, kuriuos Dievas iš anksto 
paskyrė jam atlikti. Apaštalas Paulius teigia, 
kad kiekvienam krikščioniui suteikiama Dva-
sios apraiška bendram labui, Bažnyčios, Kris-
taus kūno ugdymui (1 Kor 12,7; Ef 4,12).

Tam, kad I a. skaitytojai geriau suprastų mo-
kymą, apaštalas Paulius bažnyčią palygina su 
žmogaus kūnu, organizmu: Nes kaip kūnas yra 
vienas ir turi daug narių, o visi to vieno kūno 
nariai, nepaisant daugumo, sudaro vieną 
kūną, taip ir Kristus. Nes viena Dvasia mes visi 
esame pakrikštyti į vieną kūną, – žydai ar grai-
kai, vergai ar laisvieji; ir visi buvome pagirdyti 
viena Dvasia (1 Kor 12,12-13). Šventoji Dvasia, 
apsigyvendama tikinčiajame, taip pat jį „įjun-
gia” į Kristaus kūną, vadinamąją visuotinę Baž-
nyčią, kuri reiškiasi pasaulyje per Jėzaus mo-
kymo besilaikančias vietines bažnyčias. Kaip 
skirtingi žmogaus kūno nariai ir organai atlie-
ka skirtingas funkcijas, taip ir tikintieji bažny-
čioje jiems duotomis dvasinėmis dovanomis 
turėtų prisidėti prie įvairios Dievą šlovinančios 
veiklos. Juk kaip viename kūne turime daug 
narių, bet ne visi nariai atlieka tą patį uždavinį, 
taip ir mūsų daugybė yra vienas kūnas Kristu-
je, o pavieniui – vieni kitų nariai. Pagal mums 
suteiktą malonę turime įvairių dovanų. Jei kas 

turi pranašavimą, tepranašauja pagal tikėjimo 
saiką; jei kas turi tarnavimą – tetarnauja; kas 
mokymą – temoko; kas skatinimą – teskatina; 
kas duoda – tedaro tai iš atviros širdies; kas 
vadovauja – tevadovauja uoliai; kas daro gai-
lestingumo darbus – tedaro tai su džiaugsmu 
(Rom 12,4-8). Apaštalas Petras taip pat ragina 
kiekvieną krikščionį naudoti jam Dievo suteik-
tas dvasines dovanas kitų ugdymui ir pagerini-
mui Dievą šlovinančiu būdu. Tarnaukite vieni 
kitiems kaip geri visokeriopos Dievo malonės 
tvarkytojai, sulig kiekvieno gautąja dovana. 
Jei kas kalba, tekalba kaip Dievo žodžius; jei 
kas tarnauja, tegul tarnauja pagal Dievo tei-
kiamus sugebėjimus, kad visuose dalykuose 
per Jėzų Kristų būtų pašlovintas Dievas. Jam 
šlovė ir valdžia per amžių amžius! (1 Pt 4,10-11).

Plačiausia Naujajame Testamente dvasines 
dovanas aprašanti ištrauka randama Pirmo 
laiško korintiečiams 12-14 skyriuose. Remda-
masis šia ištrauka, trumpai apžvelgsiu esmi-
nius apaštalo Pauliaus pamokymus apie dva-
sines dovanas ir jų panaudojimą bažnyčioje.

Dvasinę dovaną gauna tik atgimęs iš aukš-
to žmogus - krikščionis. Būtent jame gyvena 
ir veikia Šventoji Dvasia. Todėl aš jums aiški-
nu, kad nė vienas, kuris kalba Dievo Dvasia, 
neprakeikia Jėzaus. Ir nė vienas negali sakyti, 
kad Jėzus yra Viešpats, kaip tik Šventąja Dva-
sia (1 Kor 12,3; Rom 8,9).

Visi Dievo Trejybės Asmenys veikia paskirs-
tant ir panaudojant dvasines dovanas. Yra 
skirtingų dovanų, tačiau ta pati Dvasia. Yra 
skirtingų tarnavimų, tačiau tas pats Viešpats. 

Šventoji Dvasia apdo-
vanoja kiekvieną tikintįjį 
ypatingais sugebėjimais 
– dvasinėmis dovanomis, kurias 
naudodamas jis gali tarnauti Die-
vui ir žmonėms.
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Ir yra skirtingi veiksmai, tačiau tas pats Dievas, 
kuris visa veikia visame kame (1 Kor 12,4-6).

Visos dvasinės dovanos duodamos išskir-
tinai tam, kad tarnautume kitiems, o ne 
išaukštintume save ar puikuotumės. Bet kiek-
vienam suteikiama Dvasios apraiška ben-
dram labui (1 Kor  12,7-10). 

Krikščionis negali pasirinkti dvasinės do-
vanos, nes dvasines dovanas, nepaisydama 
žmogaus norų, dalija pati Šventoji Dvasia: Bet 
visa tai daro viena ir ta pati Dvasia, kuri da-
lija kiekvienam atskirai, kaip Jai patinka             
(1 Kor 12,11).

Bažnyčia savo esme panaši į žmogaus 
kūną. Nors kūną sudaro daugybė įvairiausių 
narių, jame nėra nė vieno nereikalingo na-
rio, kiekvienas yra svarbus, unikalus ir reika-
lingas viso kūno gerovei. Tokį požiūrį į kitus 
krikščionis savo bažnyčioje turėtų puoselėti 
ir praktikuoti kiekvienas tikintysis: Akis negali 
pasakyti rankai: „Man tavęs nereikia“, ar gal-
va kojoms: „Man jūsų nereikia.“ Priešingai, tie 
kūno nariai, kurie atrodo silpnesni, yra būtini. 
Tuos kūno narius, kuriuos laikome mažiau gar-
bingais, mes apsupame didesne pagarba, ir 
mūsų gėdingi nariai gaubiami didesnio pado-
rumo, kurio nereikia mūsų padoriesiems na-
riams. Taigi, tvarkydamas kūną, Dievas skyrė 
daugiau pagarbos tiems kūno nariams, kurie 
jos stokojo, kad kūne nebūtų susiskaldymų, 
bet patys nariai rūpintųsi vieni kitais. Todėl, jei 
kenčia vienas narys, su juo kenčia ir visi nariai. 
Ir jei kuris narys pagerbiamas, su juo džiaugia-
si visi nariai (1 Kor 12,21-26).

Egzistuoja dieviška dvasinių dovanų hie-

rarchija. Nors teologų vienybė šiuo klausimu 
labai trapi, aš išskirčiau tris dvasinių dovanų 
kategorijas: dovanos, susijusios su Dievo Žo-
džio skelbimu bei mokymu (visuose dvasinių 
dovanų sąrašuose vardijamos pirmos); stebu-
klai ir visokia pagalba. Ir šiuos Dievas paskyrė 
bažnyčioje: pirma – apaštalais, antra – pra-
našais, trečia – mokytojais; po to – stebuklai, 
paskui – išgydymų dovanos, visokia pagalba, 
vadovavimai, įvairios kalbos (1 Kor 12,28).

Nepriklausomai nuo krikščionio turimos 
dvasinės dovanos, apaštalas Paulius nori pa-
rodyti dar prakilnesnį kelią: dvasinė dovana 
autentiškai reiškiasi tik tada, kai krikščio-
nis ją naudoja įkvėptas meilės Dievui ir 
savo artimui. Be pasiaukojančios ir savęs išsi-
žadančios dieviškosios meilės agapės dvasinė 
dovana yra bevertė. Ji neveikia, kaip ir nauju-
tėlaitis automobilis negali važiuoti be degalų. 
Jeigu aš kalbu žmonių ir angelų kalbomis, bet 
neturiu meilės, esu kaip skambantis varis ar 
žvangantys cimbolai. Ir jei turiu pranašavimo 
dovaną ir suprantu visas paslaptis, ir turiu visą 
pažinimą; jei turiu visą tikėjimą, kad galiu kal-
nus perkelti, tačiau neturiu meilės, esu niekas. 
Ir jei išdalinu vargšams pamaitinti visa, ką tu-
riu, ir jeigu atiduodu savo kūną sudeginti, bet 
neturiu meilės, – man nėra iš to jokios naudos. 
Meilė kantri ir maloni, meilė nepavydi; meilė 
nesigiria ir neišpuiksta. Ji nesielgia nepadoriai, 
neieško savo naudos, nepasiduoda piktumui, 
nemąsto piktai, nesidžiaugia neteisybe, džiau-
giasi tiesa; visa pakenčia, visa tiki, viskuo viliasi 
ir visa ištveria (1 Kor 13,1-8). Meilė pranoksta 
visas dvasines dovanas tuo, kad yra nesi-
baigianti, o visos dvasinės dovanos laikinos. 
Meilė niekada nesibaigia. Baigsis pranašystės, 
paliaus kalbos, išnyks pažinimas, nes mes ži-
nome iš dalies ir mes pranašaujame iš dalies. 
Bet kai ateis tobulumas, tai, kas iš dalies, pa-
sibaigs. Taigi dabar pasilieka tikėjimas, viltis ir 
meilė – šis trejetas, bet didžiausia iš jų yra mei-
lė (1 Kor 13,8-10.13). Todėl Paulius meilę vadina 
aukštesniąja Dievo malonės dovana ir ragina 
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...dvasinė dovana auten-
tiškai reiškiasi tik tada, 
kai krikščionis ją naudoja 
įkvėptas meilės Dievui ir savo 
artimui. .

PAMOKSLAS 
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visus jos trokšti ir siekti.
Nors šiais laikais, kaip ir anuomet Korinte, 

yra daug krikščionių, besižavinčių kalbėjimo 
svetimomis kalbomis dovana ir labai karštai 
jos trokštančių, apaštalas Paulius teigia, kad 
labiau turėtume trokšti pranašauti (šių laikų 
kontekste - pamokslauti), nes Dievo Žodžio 
skelbėjas pranašesnis už kalbantį svetimomis 
kalbomis, kadangi jis ugdo bažnyčios tikin-
čiuosius bei lankytojus. Aš norėčiau, kad jūs 
visi kalbėtumėte kalbomis, bet būtų geriau, 
jei pranašautumėte, nes kas pranašauja, yra 
didesnis už tą, kuris kalba kalbomis, nebent 
pastarasis ir aiškintų, kad būtų ugdoma baž-
nyčia (1 Kor 14,5). Apaštalas taip pat patiksli-
na kalbėjimo svetimomis kalbomis dovanos 
tikslą – liudyti netikintiems izraelitams Mesijo 
Jėzaus mirtį ir prisikėlimą. Broliai! Nebūkite 
vaikai išmanymu. Verčiau blogybe būkite kū-
dikiai, bet išmanymu – subrendę. Įstatyme 
parašyta: „Svetimomis kalbomis ir svetimųjų 
lūpomis Aš kalbėsiu šiai tautai, bet ir tada jie 
nepaklausys manęs“, – sako Viešpats. Todėl 
kalbos yra ženklas ne tikintiems, bet neti-
kintiems. O pranašavimas – ne netikintiems, 
bet tikintiems (1 Kor 14,20-22). Todėl netinka-
mai naudojant šią dvasinę dovaną gali atsitik-
ti, kaip anuomet Korinte: Juk jei susirinktų visa 
bažnyčia ir visi imtų kalbėti kalbomis, ir įeitų 
neišmanantys ar netikintys, – argi jie nesaky-
tų, kad jūs išėję iš proto? (1 Kor 14,23).

Apaštalas Paulius jam suteikta dieviška val-
džia ir autoritetu nustato tvarką, kaip įvairios 

dvasinės dovanos turėtų būti naudojamos 
bažnyčios pamaldose ar kitokiuose renginiuo-
se. Laikydamiesi šių nurodymų pagerbsime 
Dievą ir ugdysime vieni kitus Jo mums suteik-
tomis dvasinėmis dovanomis. Kai susirenkate, 
kiekvienas turi giesmę ar pamokymą, ar kal-
bą, ar apreiškimą, ar aiškinimą. Tegul viskas 
tarnauja ugdymui. Jei kas mano esąs pranašas 
ar dvasinis žmogus, tegu pripažįsta, kad tai, ką 
jums rašau, yra Viešpaties įsakymai. O jei kas 
šito nenori pripažinti, pats nebus pripažintas. 
Tebūnie viskas daroma padoriai ir tvarkingai 
(1 Kor 14,26.37.38.40).

Kodėl kiekvienam krikščioniui svarbu at-
rasti savo dvasinę dovaną ir ją naudoti Dievo 
garbei tarnaujant kitiems žmonėms? Todėl, 
kad tai vienas iš pagrindinių būdų, kaip gy-
venti Šventosios Dvasios pripildytą gyveni-
mą, džiaugtis tuo ir būti Dievo palaiminimu 
kitiems žmonėms. Nieko geriau už tai negalė-
tum sugalvoti ir trokšti.

Taigi, jautriai atsiliepk į kiekvieną tavo baž-
nyčioje girdimą paraginimą prisidėti prie kon-
kretaus tarnavimo, išbandyk save įvairiose 
tarnavimo srityse, atrask, ką gali daryti Vieš-
pačiui su didžiausiu džiaugsmu, ir daryk tai 
nuolat Jo šlovei ir kitų praturtinimui.

77

PAMOKSLAS 

...kalbos yra ženklas ne ti-
kintiems, bet netikintiems. 
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PAŽINTIS

Kaip sekasi Kristaus sekėjams kituose Europos kampeliuose? Kalbinu Fernando Men-
dezą, baptistų bendruomenės Madride pastorių ir Naujojo Testamento dėstytoją Ispa-
nijos baptistų teologijos seminarijoje.

Kalbino
Lina Andronovienė

Bažnyčia
	 	 	 	 				ir	visuomenė
	 	 	 	 	 	 	 	 					Ispanijoje
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PAŽINTIS

Kaip jūs pats sutikote Kristų? 

Ispanijos kultūra – katalikiška, ir mano šeima 
taip pat laikėsi katalikiškų papročių. Dar man 
būnant visai mažam, tėvai tapo sąmoningais 
krikščionimis. Tuo laiku ieškodami uždarbio, 
jie buvo emigravę į Vokietiją. Bendradarbiai iš 
gamyklos, kurioje tėvai dirbo, pakvietė juos į 
pamaldas ispanų kalba. Po šešerių metų tėvai 
grįžo į Ispaniją. Tėtis įstojo į Teologijos semi-
nariją, ją pabaigęs 1977 metais ėmė tarnauti 
baptistų pastoriumi, ir tik visai neseniai išėjo 
pensijon.

Papasakokite apie Ispanijos bažnytinę 
aplinką.

Jau minėjau Ispanijos katalikišką kontekstą: 
dauguma ispanų iki šiol augo terpėje, kurioje 
buvo savaime suprantama, jog būti ispanu 
reiškia būti kataliku. Tačiau reikėtų paminėti 
ir tai, kad per paskutiniuosius penkis šimtus 
metų mano šalį valdė diktatoriai, kurie visi 
buvo susiję su valdančiąja religija. Demokra-
tija mums pakankamai naujas reiškinys. Ne-
nuostabu, kad tokioje terpėje evangeliškos 
bažnyčios vos ne nuolat susidurdavo su sun-
kesniais ar lengvesniais persekiojimais, ir tai, 
žinoma, darė įtaką mūsų prieš katalikybę nu-
kreiptam identitetui. Tad ir mūsų Evangelijos 
skelbimas įprastai būdavo suprantamas kaip 
savo tiesos įrodinėjimas katalikiškai visuome-
nei. 

Kaip šiuo metu sekasi evangeliškoms 
bendruomenėms Ispanijoje? 

Evangeliškos bendruomenės ir šiandien te-
bėra gana uždaros, bet nebetenkame tokio 
bendruomeniškumo, kuris anksčiau, atšiauriu 
klimatu, buvo šių bendruomenių gyvenimo 
pagrindas. Pavyzdžiui, susitikimams buvo iš-
naudojamos visos šventės – rinkdavomės ne 

tik pamaldoms, bet ir bendrai iškylai parke ar 
kieno nors namuose.

Dabar Ispanija sparčiai sekuliarėja, tačiau 
katalikiškas paveldas, mentalitetas vis dar lai-
komas savaime suprantamu dalyku. Žmonės, 
nors ir nereligingi, nori laikytis religinių tradi-
cijų. Tačiau bažnyčios lankomos vis mažiau, 
žmones vis mažiau domina religinės institu-
cijos. Dvasinės reikmės, žinoma, išlieka, tačiau 
ispanai jas siekia patenkinti ne per institucijas. 
Tad pagrindinis šių dienų iššūkis mums – kaip 
dabartinei sekuliariai, į bažnyčias įtariai žvel-
giančiai visuomenei – ypač jaunimui – pa-
skelbti Gerąją Naujieną.

Šiandien į bažnyčias įsilieja daug imigrantų 
iš Lotynų Amerikos, Rumunijos bei Afrikos ša-
lių. (Lietuvių kol kas neteko sutikti.) Tad ben-
druomenėse narių skaičius auga, tačiau ne 
vietinių ispanų, o imigrantų sąskaita. Pavyz-
džiui, sostinėje Madride esanti bendruomenė, 
kur anksčiau rinkdavosi apie penkiolika žmo-
nių, dabar turi šimtą penkiasdešimt narių, ku-
rių dauguma yra imigrantai. Tuo džiaugiamės, 
tačiau gaila, jog nedaugėja tikinčiųjų ispanų.  

Kokius pokyčius Ispanijos bažnyčioms 
atnešė augantis imigrantų skaičius?

Imigrantai į mūsų bažnyčias įsilieja su savo 
tradicijomis, su savo bažnytinio gyvenimo 
samprata. Jie pasižymi didžiuliu entuziazmu. 

...pagrindinis šių dienų iššū-
kis mums – kaip dabartinei 
sekuliariai, į bažnyčias įtariai 
žvelgiančiai visuomenei – ypač jau-
nimui – paskelbti Gerąją Naujieną.
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Jie atvykę iš šalių, kuriose krikščionybė plinta. 
Dėl jų entuziazmo mūsų bendruomenių pa-
maldos, ypač šlovinimas, tapo gyvesnės. Jie 
noriai dalijasi Evangelija, kviečia kitus apsilan-
kyti bažnyčioje. Vietiniai tikintieji, žinoma, irgi 
kviečia, tačiau paprastai daug santūriau. Tad 
šitas imigracijos aspektas – labai pozityvus. 

O kokius sunkumus įžvelgiate dabarti-
niame evangeliškame Ispanijos kontekste?

Pastebiu, jog vis didesnis dėmesys skiria-
mas pastorių, vadovų autoritetui, ir tai mane 
patį, kaip pastorių, neramina. Bendruomeni-
niam problemų ar ateities planų svarstymui 
dažnai pritrūksta kantrybės, o iš svetur atvykę 
broliai ir seserys pastorių dažnai laiko negin-
čijamu autoritetu: „Pastoriau, kaip pasakysi-
te, taip ir bus!” Juk malonu, kai taip tau sako. 
Ispanai šiuo atveju elgiasi visiškai priešingai 
– jeigu aš, pastorius, jiems sakau vienaip, jie 
iš principo sakys kitaip! O čia staiga mano 
bendruomenėje – didelė grupė, net daugu-
ma žmonių, pasiruošusių sutikti su bet kokiu 
mano žodžiu. Ir jeigu paties dvasinis centras 
išsibalansavęs, labai lengva pereiti prie auto-
ritarizmo. Dar man rūpi ir tai, kad pamaldos ir 
Dievo šlovinimo samprata taip pat yra tapusi 
be galo egoistiška. Dažniausias įvardis – „aš”, 
„mano”, „man”. 
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Ar ieškoma naujų bendruomeninio 
gyvenimo išraiškų, naujų būdų prisilies-
ti prie žmonių gyvenimo ir autentiškai 
jiems paskelbti Gerąją Naujieną?

Bendruomenės taip pat šito savęs klau-
sia: kaip užmegzti tikrą dialogą su žmonė-
mis, ypač su tais, kurie nėra kilę iš religinės 
terpės? Dabartinė Ispanijos finansų krizė 
paskatino mus daug aktyviau padėti žmo-
nėms materialiai. Štai, kad ir mano paties 
bendruomenė padeda daugiau nei dviem 
šimtams šeimų per mėnesį, dauguma jų 
nėra mūsų nariai. Apie šešiasdešimt iš jų - 
musulmoniškos šeimos. Tad finansinė krizė 
suteikia galimybę atskleisti, kaip atrodo Die-
vo Karalystė, ir tai parodyti tiems žmonėms, 
kuriuos kitomis aplinkybėmis būtų daug 
sunkiau pasiekti. Žinoma, nesidžiaugiame 
tuo, kad žmonės skursta ir kenčia, bet suvo-
kiame, jog šioje situacijoje turime užduotį 
būti su žmonėmis jų varge, jį palengvinti, ir 
tokiu būdu skelbti Gerąją Dievo Naujieną.

Dėkoju už pokalbį. Telaimina Jus Vieš-
pats ieškant autentiškų būdų įkūnyti 
Gerąją Naujieną.

Bendruomenės taip pat 
šito savęs klausia: kaip 
užmegzti tikrą dialogą 
su žmonėmis, ypač su tais, kurie 
nėra kilę iš religinės terpės?  

Knyga atskleidžia daugelį svarbių 
praktinės pastoracinės veiklos krikš-
čioniškoje bendruomenėje aspektų, 
pabrėžia  mūsų  šeimos tradicijos, ste-
reotipinių įsitikinimų ir šablonų kartais 
neįsisąmonintą  poveikį žmogaus kas-
dieniam gyvenimui. Ypač įdomu skai-
tyti tam, kuris domisi santykių šeimoje 
gerinimu, meilės puoselėjimu. Reko-
menduoju kaip nepamainomą knygą 
kiekvieno krikščionio bibliotekoje.

Žurnalo	„Gyvieji	Šaltiniai”
	vyr.	redaktorius	Arnoldas	Matijošius
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Kieno gimimą  mes švenčiame?

Biblija – tai atsiskleidžiantis Dievo apreiškimas apie tai, kaip Viešpats įsikišdavo į isto-
rijos raidą bei gamtos dėsnius, kaip Jis atėjo į žemę žmogaus kūne.

Jėzus Kristus yra gyvojo Dievo Sūnus. Kiekvienas, kuris pasitiki Juo kaip savo asme-
niniu Gelbėtoju, taip pat yra Dievo sūnus ir duktė. Dėl to Dievą galime vadinti savo dan-
giškuoju Tėvu ir taip turėtume kreiptis į Jį savo maldose.

Kas yra Sūnus? Jis yra amžinasis Dievas, Jėzus Kristus, pradėtas Šventosios Dvasios, 
gimęs iš mergelės. Šis Sūnus egzistavo amžinoje praeityje dar prieš ateidamas į šį pa-
saulį. Evangelijos pagal Joną 1-o skyriaus 1-oje eilutėje parašyta: „Pradžioje buvo Žodis. 
Tas Žodis buvo pas Dievą, ir Žodis buvo Dievas“. Čia pavartotas žodis „buvo“ nurodo, 
kad Jėzus Kristus jau buvo tada, kai buvo pradėtas skaičiuoti laikas. Vadinasi, Jis egzis-
tavo ir kasdien artimai bendraudavo su Dievu Tėvu.

Dr. Charles F. Stanley
Iš anglų kalbos vertė Daiva Bičev



Jo siųstas Jėzus Kristus atėjo į šį pasaulį. 
Evangelijos pagal Joną 3-io skyriaus 17-oje 
eilutėje parašyta: „Dievas juk nesiuntė savo 
Sūnaus į pasaulį, kad jis pasaulį pasmerktų, 
bet kad pasaulis per Jį būtų išgelbėtas“. Evan-
gelijos pagal Luką 19-o skyriaus 10-oje eilutė-
je skaitome: „Žmogaus Sūnus atėjo ieškoti ir 
gelbėti, kas buvo pražuvę“. Evangelijos pagal 
Joną 10-o skyriaus 10-oje eilutėje skaitome, 
kad Jėzus pasakė: „Aš atėjau, kad žmonės 
turėtų gyvenimą, kad apsčiai jo turėtų“. Taigi 
Dievas atėjo turėdamas konkretų tikslą – mirti 
ant kryžiaus už mūsų nuodėmes. Ant kryžiaus 
Jėzus įvykdė Dievo teisingumo reikalavimus 
dėl nuodėmės, nes bausmė už nuodėmę yra 
mirtis. Mirti turėjo tas, kuris buvo visiškai ne-
kaltas. Iš mergelės gimęs Dievo Sūnus Jėzus 
Kristus atėjo kaip Dievo Avinėlis, kad paaukotų 
savo gyvybę ant kryžiaus Golgotoje tam, kad 
visiškai sumokėtų skolą už mūsų nuodėmes. 

Mąstydami apie Jėzų Kristų kaip apie Dievo 
Sūnų, mąstome apie Jį kaip apie savo Gelbė-
toją, Viešpatį ir Šeimininką, Karalių, kuris kara-
liauja ir karaliaus per amžius. Jis atėjo mirti ant 
kryžiaus už mūsų nuodėmes. Po mirties Jėzus 
buvo palaidotas skolintame kape. Po trijų die-
nų prisikėlė, pasirodė savo mokiniams ir vėliau 
pakilo pas Tėvą, kad atsisėstų Jo dešinėje ir už-
tartų mus, kai artinsimės prie Dievo Tėvo sos-
to. Pirmo laiško Timotiejui 2-o skyriaus 5-oje 
eilutėje parašyta: „Vienas yra Dievas ir vienas 
yra Tarpininkas – žmogus Kristus Jėzus, kuris 
atidavė save kaip išpirką už visus, tai paliudy-
damas nustatytu laiku“. Kad visi turėtume Tą, 

kuris sėdi Tėvo dešinėje ir mus užtaria.
Jėzus ten bus tol, kol įvykdys vieną iš savo 

pažadų. Šis Jo pažadas užrašytas Evangeli-
jos pagal Joną 14-o skyriaus 3-ioje eilutėje ir 
skamba taip: „Kai nuėjęs paruošiu [jums vie-
tą], vėl sugrįšiu ir jus pas save pasiimsiu, kad 
jūs būtumėte ten, kur ir aš“. 

Kitas žodis mūsų įsitikinimų sistemoje tu-
rėtų būti „išgelbėjimas“. Tai Dievo malonės 
dovana, per kurią Jis parūpina atleidimą už 
nuodėmes. Evangelijos pagal Luką 19-o sky-
riaus 10-oje eilutėje parašyta: „Žmogaus Sū-
nus atėjo ieškoti ir gelbėti, kas buvo pražuvę“, 
o Evangelijos pagal Joną 10-o skyriaus 10-oje 
eilutėje skaitome, kad Jėzus sakė: „Aš atėjau, 
kad žmonės turėtų gyvenimą, kad apsčiai jo 
turėtų“.

Evangelijos pagal Matą 20-o skyriaus 28-
oje eilutėje sakoma: „Žmogaus Sūnus irgi at-
ėjo ne kad jam tarnautų, bet pats tarnauti ir 
savo gyvybės atiduoti kaip išpirkos už dauge-
lį“. Jėzus atėjo kaip Dievo Avinėlis. Evangelijos 
pagal Joną 1-o skyriaus 29-oje eilutėje skai-
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Kieno gimimą  mes švenčiame?

Taigi Dievas atėjo turė-
damas konkretų tikslą 
– mirti ant kryžiaus už 
mūsų nuodėmes. Ant kryžiaus 
Jėzus įvykdė Dievo teisingumo 
reikalavimus dėl nuodėmės, nes 
bausmė už nuodėmę yra mirtis.



tome, kad Jonas Krikštytojas, stovėjęs prie 
upės, pasakė: „Štai Dievo Avinėlis, kuri naikina 
pasaulio nuodėmę!“ Šis avinėlis yra amžinas 
Dievo Sūnus, kuriame yra mūsų išgelbėjimas. 
Jis susijęs tik su Jėzumi Kristumi, kuris atėjo 
mūsų išpirkti. Išgelbėjimas yra Dievo malonės, 
Jo gerumo, meilės ir gailestingumo dovana, 
kuria suteikiamas mūsų nuodėmių atleidimas. 

Nuo pat pradžių visos Senojo Testamento 
aukos buvo provaizdis ateinančių dalykų, o 
tiksliau, Jėzaus Kristaus, mirsiančio ant kry-
žiaus. Kai Jėzus mirė ant kryžiaus Golgotoje, 
Dievas Tėvas uždėjo ant jo visos žmonijos 
nuodėmes. Pagrindinis žodis, padedantis su-
prasti, kodėl Jėzus atėjo į šį pasaulį, yra pakai-
talas. Jis atėjo ir mirė vietoj mūsų ir tapo mūsų 
pakaitalu.

Laiške romiečiams 6-o skyriaus 23-ioje 
eilutėje parašyta, jog „atpildas už nuodė-
mę – mirtis“. Ezechielio knygos 18-o skyriaus 
20-oje eilutėje skaitome, kad „žmogus, kuris 
nusideda, turi mirti“. Jei niekas vietoj mūsų 
nebūtų miręs, mes su visomis savo nuodė-
mėmis stovėtume švento Dievo akivaizdoje 
ir būtume amžiams pasmerktì. Tačiau dėl to, 
kad Dievo Sūnus Jėzus Kristus, vienintelis že-
mėje gyvenęs žmogus be nuodėmės, nuėjo 
ant kryžiaus ir sumokėjo visą mūsų skolą, visi 
gali būti išgelbėti. Evangelijos pagal Joną 12-o 
skyriaus 32-oje eilutėje skaitome, kad Jėzus 
pasakė: „O aš, kai būsiu pakeltas nuo žemės, 
visus trauksiu prie savęs“. Laiško romiečiams 
10-o skyriaus 13-oje eilutėje apaštalas Pau-
lius rašo: „Kiekvienas, kuris šaukiasi Viešpaties 

vardo, bus išgelbėtas“. To paties skyriaus 9-oje 
eilutėje parašyta: „Jei lūpomis išpažinsi Vieš-
patį Jėzų ir širdimi tikėsi, kad Dievas jį prikėlė 
iš numirusių, būsi išgelbėtas“. 

Apaštalų darbų knygos 16-o skyriaus 31-oje 
eilutėje skaitome: „Tikėk Viešpatį Jėzų, tai būsi 
išgelbėtas tu ir tavo namai“. 

Biblijoje aiškiai pasakyta, kad išgelbėjimas 
yra asmeninių santykių su Jėzumi Kristumi 
vaisius ir jokiu būdu ne jūsų gerų darbų pa-
darinys. Išgelbėtas žmogus iš tiesų daro gerus 
darbus. Išgelbėjimas – tai nebūtinai tikėjimas. 
Išgelbėjimas – tai priėmimas tikėjimu, kad Jė-
zus Kristus yra amžinas Dievo Sūnus, pradėtas 
Šventąja Dvasia ir gimęs iš mergelės. Išgelbėji-
mas – tai tikėjimas Dievu Tėvu, Dievu Sūnumi 
bei Dievu Šventąja Dvasia. Tai tikėjimas, kad 
Jėzus Kristus yra jūsų asmeninis Gelbėtojas. 
Visa tai suteikia atleidimą. Šiame pasaulyje be 
Jėzaus nėra atleidimo. Visagalis Dievas žmogų 
priims tik tuo atveju, jei jis ateis per Jo siųstą 
Jėzų Kristų. Jėzus Kristus yra vienintelis ke-
lias į išgelbėjimą. Tai visagalio Dievo dovana, 
pasiūlyta, tiems, kurie savo tikėjimą sudeda į 
Jį. Evangelijos pagal Joną 3-io skyriaus 3-ioje 
eilutėje pasakyta: „Iš tiesų, iš tiesų sakau tau: 
jei kas neatgims iš aukštybės, negalės regėti 
Dievo karalystės“. O Evangelijos pagal Joną 
14-o skyriaus 6-oje eilutėje skaitome, kad Jė-
zus sakė esąs kelias, tiesa ir gyvenimas. Mielas 
bičiuli, nesvarbu kuo tikite ar kaip stengiatės 
tikėti ar būti geras, jei atstumiate Dievo Sūnų, 
išgelbėjimo neturite. Jei atstumiate Jėzų Kris-
tų kaip savo gelbėtoją ir Viešpatį, po mirties 
neturėsite jokios vilties į išgelbėjimą. Biblijo-
je nerasite nei vienos vietos, kuria remiantis 
būtų galima teigti, kad galite būti išgelbėtas ir 
be asmeninių santykių su Jėzumi Kristumi. Jė-
zus mums duoda amžiną saugumą. Tai Dievo 
darbas, kuriuo Jis užtikrina, kad kartą priėmę 
išgelbėjimo dovaną, jos niekada neprarasime. 
Išgelbėjimo neužsitarnaujame geru elgesiu. 
Tai asmeniniai santykiai su Dievo Sūnumi, ku-
rie atsiranda iš tikėjimo Juo. 
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Tačiau dėl to, kad Die-
vo Sūnus Jėzus Kristus, 
vienintelis žemėje gyve-
nęs žmogus be nuodėmės, nuėjo 
ant kryžiaus ir sumokėjo visą mūsų 
skolą, visi gali būti išgelbėti.
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Programa ,,Inkarai“ – ypatinga 
dovana Lietuvos jaunimui iš Indianos

Eglė Ruokė

Jeigu šiandien jūsų paklausčiau: ,,Kodėl tikite Dievu?“, ar galė-
tumėte tvirtai, nesubjektyviai ir argumentuotai atsakyti? Arba jei 
kažkas iš jūsų krikščioniškąja pasaulėžiūra abejojančių draugų pa-
klaustų: „O kodėl Biblija yra patikima? Ar ji tikrai autentiška?“, ar 
galėtumėte atsakyti? Jei taip, tai šlovė Dievui! Nuoširdžiai džiau-
giuosi, kad tokių žmonių, kurie gali apginti savo tikėjimą, Lietuvo-
je yra, tačiau visai neseniai aš tikrai nebuvau viena iš jų. 

Susipažinau su Jėzumi prieš 8 metus. Taigi, 
kaip krikščionei man dar tik 8 metukai ir aš tik 
pradėjau formuoti savo krikščioniškąją pasau-
lėžiūrą. Dar visai neseniai buvau iš tų, kurie 
nuoširdžiai ir džiugiai sekmadieniais eina į baž-
nyčią, kartais kažką krikščioniško nuveikia, ta-
čiau nesupratau, kuo tikiu, žinių ir argumentų 
taip pat turėjau labai mažai. Kodėl? Todėl, kad 
nors ir gaudavau krikščioniškosios pasaulėžiū-
ros nuotrupų ir skirtingų jos detalių sekma-
dieniais pamaldose, universitete (ačiū Dievui, 
jis vis tik buvo krikščioniškas) bei Biblijos gru-
pelėse, tačiau reikėjo kažko, kas visas tas žinias 
sujungtų į viena, sudėtų taškus ant ,,i“ ir paro-
dytų, kaip viskas tarpusavyje susiję. Be to, esu 
struktūrą mėgstantis žmogus – galiu matyti 
bendrą vaizdą ir jo sudedamąsias dalis. Todėl, 
kai teko garbė dalyvauti mokymuose apie 
programą ,,Inkarai“, kurios metu gilinamasi į 
krikščioniškosios pasaulėžiūros pagrindus ir 

atsakoma į pačius aktualiausius klausimus, 
mano širdis džiūgavo! Pagaliau radau kažką, 
kas man tiesiai šviesiai atsako, kodėl Biblija 
patikima, kuo krikščioniškoji pasaulėžiūra išsi-
skiria iš kitų, kas apskritai yra krikščionis ir ar aš 
esu viena iš jų, kodėl Dievas leidžia kentėti ir t. 
t. Tai buvo puiki dovana man augti ir stiprėti 
dvasiškai.

Taip pat mokymuose teko garbė susipažinti 
ir su pačia šios programos autore Nancy Fitz-
gerald, kurios įtikėjimo istorija ir šios progra-
mos sukūrimo aplinkybės tikrai nepaprastos.

Ši moteris 32 metus gyveno kaip ateistė, 
labai atkakliai neigdama Dievą. Tam daug įta-
kos padarė jos vaikystės patyrimas. Kai Nancy 
buvo 5 metukų, jos šeima su aukle atostogavo 
vasarnamyje prie Gull ežero, pietvakarių Mi-
čigano valstijoje. Vieną dieną jos tėvai išvyko 
ir paliko auklę prižiūrėti Nancy, jos vyresnę 7 
metų sesę Carolę ir mažąjį 2 metų broliuką 
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Steveną. Diena tarsi nebuvo niekuo išskirtinė 
– mergaitės kaip ir kitomis dienomis lauke žai-
dė kriketą, kol prie jų atbėgo pasimetusi auklė, 
klausdama, ar jos nemačiusios savo broliuko. 
Tai ne pirmas kartas, kai Stevenas kažkur nu-
klysdavo, norėdamas visus pagąsdinti, tačiau 
jos vis tiek ėmė jo ieškoti. Nancy bėgo prie 
ežero, šaukdama jo vardą, tačiau niekas neat-
siliepė. Ji apžiūrėjo valčių namelį, valtis, tačiau 
neradusi ėmė lėtai žingsniuoti ežero pakrante 
link namų. Staiga jos akys užkliuvo už kažko 
vandenyje. Tai buvo Stevenas! Tik jo kūnelis 
plūduriavo žemyn galva vandenyje. Mergaitė 
ėmė šaukti auklę ir šoko į vandenį gelbėti bro-
liuką, tačiau, reikia priminti, jai buvo tik 5-eri. 
Tuo metu prie jų jau pribėgo auklė, ištraukė 
Steveną, bet jis nejudėjo. Nancy išsigandusi 
paklausė: ,,Kas nutiko Stevenui?“ Auklė suri-
ko: ,,Jis mirė, tai tu kalta!“ Nancy stovėjo ant 
kranto, jausdama staiga atsivėrusią didžiulę 
tuštumą savo mažoje širdutėje ir nepakeliamą 
kaltės jausmą.

Tuo metu ji jau buvo girdėjusi apie Dievą, 
todėl nebežinodama ko griebtis nubėgo į 
tėvų miegamąjį, kur visa šeima prieš miegą 
melsdavosi. Atsiklaupusi mergaitė ištarė: ,,Die-
ve, aš žinau, kad Tu gali padėti Stevenui. Pra-
šau, neleisk jam numirti.“ Ji mąstė: „Juk Steve-
nas dar tik kūdikis, ir Dievas, būdamas geras, 
tikrai jam padės.“ 

Vis dėlto jau buvo per vėlu. Nancy tėtis pa-
sakė jai, kad Stevenas danguje. Tuomet Nan-
cy mąstė: ,,Kodėl, Dieve, neišgelbėjai mano 
broliuko? Ar ir mane nužudysi? Kodėl Tu nori, 
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Pagaliau radau kažką, kas 
man tiesiai šviesiai atsako, 
kodėl Biblija patikima, kuo 
krikščioniškoji pasaulėžiūra išsiski-
ria iš kitų, kas apskritai yra krikš-
čionis ir ar aš esu viena iš jų.

Nancy su savo vyru ir anūkais namelyje prie ežero



18  

kad Stevenas eitų į dangų? Galbūt Tu nesi toks 
geras, kaip žmonės sako. Ne, Dieve! Tu mane 
gąsdini, atstok nuo manęs, nenoriu turėti nie-
ko bendro su Tavimi.“ Po šio trumpo pokalbio 
Nancy, slegiama kaltės, nusigręžė nuo Dievo 
ir gyveno neigdama Jo buvimą dar 27 metus.

Gyvenimas tęsėsi ir Nancy visai neblogai 
sekėsi. Retkarčiais jai kildavo klausimų apie 
Dievą – ypač ieškant gyvenimo prasmės, ta-
čiau nė vienas iš jos pažįstamų krikščionių ne-
galėdavo pasakyti, kodėl jie tiki ir kaip Dievas 
pakeitė jų gyvenimą. Nė vienas negalėjo su-
prantamai paaiškinti tos Jėzuje Kristuje esan-
čios vilties ir malonės. Nors Nancy sielai reikėjo 
Dievo, jos protas buvo visiškai aklas krikščio-
nybės atžvilgiu.

Nancy ištekėjo. Jos vyras tapo žinomu chi-
rurgu, jie susilaukė 4 vaikų. Laisvalaikiu Nan-
cy žaidė golfą, tapo mėgėjų golfo čempione 
valstijoje ir nacionaliniu lygiu, ir buvo įrašyta 
Indianos Golfo šlovės alėjoje. Viskas tarsi ir 
buvo gerai. Nancy, rodos, turėjo viską, kad ga-
lėtų jaustis laiminga, bet kažko trūko. Naktimis 
ji vis tikrindavo vaikus, ar jie neužduso, - jos 
širdyje nebuvo jokios ramybės ar džiaugsmo. 
Nancy tarsi stengėsi daryti viską, kas teisinga, 
bet vis tiek nejautė pilnatvės. Ji suprato, kad 
džiaugsmo, ramybės ir laimės negalima ras-
ti materialiuose dalykuose: darbe, namuose, 
net drauguose, sutuoktinyje ar vaikuose. Tuo-
met ji ėmė svarstyti: ,,O gal tai vis dėlto susiję 
su Dievu? Gal Jis yra Tas, kuris man gali duoti 
ramybę?“ Prasidėjo jos ieškojimai. Nancy tu-
rėjo pažįstamų krikščionių, bet vėlgi niekas 
negalėjo jai padėti. Bibliotekose Nancy ėmė 
skaityti knygas apie įvairias religijas, bet nei in-

duizmas, nei budizmas, nei islamas jai nesutei-
kė vilties. Tuomet ji susidomėjo krikščionybe. 
Kaip tik tuo metu draugai pasikvietė ją vykti į 
Floridą pailsėti ir pažaisti golfą. Kadangi Nancy 
jau domėjosi krikščionybe, į kelionę ji įsidėjo 
mažą Bibliją. Kai nuvyko, nekantriai ėmė ją 
vartyti ir skaityti, bet entuziazmas greitai din-
go, nes ši knyga jai pasirodė per daug sudėtin-
ga. Nancy perskaitė Pradžios knygą, šiaip ne 
taip Išėjimo, pradėjo Kunigų, bet baigė ir priė-
jo prie išvados, kad šią knygą skaityti per sun-
ku, joje nėra to taip išgirtojo Jėzaus Kristaus, 
ji nepadeda atrasti taip trokštamos ramybės ir 
džiaugsmo. Nancy tik išdrįso paklausti: ,,Jei tu 
esi, Dieve, kas Tu? Ir kur Tu?“ Evangelijoje pa-
gal Matą (7,7–8) Jėzus kalba: ,,Prašykite ir jums 
bus duota, ieškokite ir rasite, belskite, ir bus 
jums atidaryta. Kiekvienas, kas prašo, gauna, 
kas ieško, randa, ir beldžiančiam atidaroma.“ 
Dievas ėmė jai rodyti savo meilę, malonę ir iš-
tikimybę.

Jau kitą dieną Nancy pasiliko su viena nau-
jai atgimusia krikščione drauge, vardu Cookie, 
kuriai papasakojo apie Dievo paieškas Bibli-
joje. Cookie nuolankiai ir su meile paaiškino 
Nancy, kad Biblija sudaryta iš 66 knygų ir pra-
dėti ją skaityti reikėtų nuo Naujojo Testamen-
to, Evangelijos pagal Joną. Ji taip pat buvo 
pasiryžusi atsakyti į visus Nancy kamuojančius 
klausimus apie gyvenimą, mirtį ir Dievą. Tai 
buvo pirmasis tikras ir rimtas Nancy pokalbis 
su kažkuo, kas žinojo atsakymus.

Tą vakarą, kai visi nuėjo miegoti, ji pirmąkart 
puolė ant kelių ir pradėjo kalbėtis su Dievu. Ji 
teigė nė neįsivaizduojanti, kas Jis esąs, bet jai 
labai reikia ramybės ir džiaugsmo. Jei Jis esąs 
Tas Biblijos Dievas, gyvenimo Kūrėjas ir ramy-
bės Šaltinis, ji prašė Jo pripildyti ją savo malo-
nės. Tiesa, Nancy Jį perspėjo, kad jokiu būdu 
po šio pokalbio nevažiuos į Afriką, nebus jo-
kia misioniere ir tuo labiau niekam nepasa-
kos apie savo poelgį. Tačiau po šio pokalbio 
ji buvo pakeista. Nancy gavo pačią didžiausią 
dovaną, kokią tik buvo galima gauti, – Jėzaus 
Kristaus malonę ir atleidimą. Ji rado ramybės 
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Džiaugsmo, ramybės ir 
laimės negalima rasti 
materialiuose dalykuose: 
darbe, namuose, net drauguose, 
sutuoktinyje ar vaikuose.



1919

GYVENIMAS

ir džiaugsmo uostą ir nuo tos dienos panoro 
padėti jį rasti ir kitiems. Taip gimė programa 
,,Inkarai“, kuri – ironiška – buvo nunešta iki pat 
Afrikos, o dabar atkeliavo jau ir į Lietuvą.

Kokia tai programa? Ji skirta 18–26 metų 
jaunimui, trokštančiam sužinoti daugiau apie 
krikščioniškąjį tikėjimą, augti dvasiškai, geriau 
suvokti Bibliją ir plėsti savo pasaulėžiūrą. Ko-
dėl jaunimui? Todėl, kad, Dž. Makdauelo atlik-
tais tyrimais, bent jau Amerikoje 90 % krikščio-
nių, įstojusių į universitetą, dar prieš baigdami 
jį nustoja tikėti. Tik 2–6 % gali apginti savo 
tikėjimą susidūrę su kitokios pasaulėžiūros at-
stovu. Štai kodėl tokios programos ypač reikia 
jaunimui! Tai tikrai nepaprasta dovana mūsų 
Lietuvos jaunimėliui!

„Inkarų“ programa moko mus, kodėl tikime 
ir kaip mylėti Dievą bei aplinkinius, gyvenant 
tikėjimu. Ji moko apginti savo tikėjimą, moty-
vuoja jį tvirtinti – tai tarsi inkaras, padedantis 

atsilaikyti prieš kitas pasaulėžiūras. Ši progra-
ma padeda rasti atsakymus į aktualiausius 
klausimus, palyginti krikščioniškąją pasaulė-
žiūrą su kitomis ir įgauti reikiamų žinių, kad 
galėtume skelbti Evangeliją, bet svarbiausia 
– daryti tai su meile ir nuolankumu. 

Apaštalas Petras mus moko: ,,Verčiau šven-
tai sergėkite savo širdyse Viešpatį Kristų, visuo-
met pasirengę įtikinamai atsakyti kiekvienam 
klausiančiam apie jumyse gyvenančią viltį. 
Bet tai darykite švelniai ir atsargiai, turėdami 
gryną sąžinę, kad šmeižiantys jūsų gerą elgesį 
Kristuje liktų sugėdinti dėl to, už ką jus šmei-
žia“ (1 Pt 3,15–16). Taigi, ši programa mums gali 
padėti tai įgyvendinti! Tik reikia žmonių, kurie 
vestų užsiėmimus.

Jei norėtumėte šią programą pristatyti 
savo jaunimui, daugiau informacijos rasite 
internete adresu: www.m-b.lt arba susisiekę       
egle@ears.lt.

2012 m. liepos mėn. Nancy su Otonu Balčiūnu, jo dukrele, Zenonu Buivydu, 
LCC prezidente Marlene Wall ir Miesto bažnyčios pastoriumi Sauliumi Karosu



20  

JAUNIMAS

Akvilė Širvaitytė

Lūkesčių horizontas: tegul Dovydas būna Dovydas

Evangeliškose bendruomenėse gana dažnai kalbama apie tarnavimą – mums suteik-
tų dovanų naudojimą Dievo garbei tiek kasdienėje aplinkoje, tiek bažnyčioje. Nesu-
klysiu sakydama, kad bažnyčiose iš jaunimo daug tikimasi – ateityje jie turėtų pakeisti 
tuos, kurie aktyviai tarnauja dabar. Tikimasi, todėl sąmoningai stengiamasi pamokyti, 
nukreipti, parodyti tinkamą pavyzdį, suteikti galimybių atpažinti dovanas. Neretai ten-
ka išgirsti – „mes investuojame į jus“. Suprantu, kad kalbama ne apie pasaulietinio po-
būdžio investiciją – akcijas, verslą ar kt. Tačiau principas, rodos, panašus – tai, kas įdėta, 
ateityje turėtų atsipirkti. Ir su kaupu. Laukiama, kol bažnyčioje bus matomi konkrečių 
žmonių konkretūs tarnavimo vaisiai. O jeigu neatsipirks – kartais pagalvoju?.. Arba – jei-
gu vaisiai megsis visai kitur ir visai kitaip, kitoje srityje? Ar bažnyčia yra pakankamai 
laisva „paleisti“, ar ji neprisirišusi? Ir ar pasiryžusi į krikščionišką jaunimą „investuoti“ 
laisva širdimi – nepriklausomai nuo to, kur ir kaip jie skleisis vėliau?.. Ar kartais nėra tam 
tikrų išlygų – „investuosime, jeigu...“?..



Išankstinių vilčių ir lūkesčių daug – tai žmo-
giška. Panašiai kaip ir skaitant. Pasiimi į rankas 
naują knygą ir jau daugmaž žinai, nujauti, ko 
iš jos norėtum. Juolab, jeigu skaitei recenziją 
ar girdėjai gerą atsiliepimą iš draugo. Tai vadi-
nama „lūkesčių horizontu“ – tai, ko aš tikiuosi 
iš anksto, dar net neperskaitęs. Tarnystėje ta-
sai horizontas taip pat platus... Kartais vienas 
ir tas pats krikščionis, kitų akimis, potencialiai 
gali būti ir pamokslininkas, ir choristas, ir jauni-
mo grupelės vadovas ir t. t. Priklausomai nuo 

to, kas į jį pažiūrės. Būna, kad iš vienos pusės 
sako: „Žiūrėk, kaip puikiai tu rašai, galėtum šį 
tą parašyti...“ Iš kitos pusės girdi kitą kvietimą: 
„Matau tave sielovados srityje!“. Arba: „Mums 
reikia to, kuris gerai organizuotų renginius...“. 
Mat kiekvienas iš jų žino, ką tu gali ir turi daryti 
ir piešia gražią tarnautojo ateitį. Pažįstama?.. 
Tik gaila, kad pats nežinai, ir ta ateitis neretai 
atrodo labai labai miglota... Kaip Koheletui – 
„rūkų rūkas“. Tiesa, kad bažnyčioje aplinkiniai, 
juolab – vyresni krikščionys, turintys daugiau 
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Lūkesčių horizontas: tegul Dovydas būna Dovydas



patirties ir įžvalgos, gali pastebėti jaunimo ta-
lentus ir išmintingai nukreipti, padrąsinti. Taip 
ir turėtų būti. Vis dėlto tas platus lūkesčių ho-
rizontas kartais slegia. 

Pirmoje Samuelio knygoje, 16–17 skyriuose, 
skaitome istoriją apie Dovydą. Nors šiandien 
jis žinomas kaip vienas iš garsiausių Izraelio 
karalių, dėmesį patraukia tai, kad pradžioje jis 
buvo paprastas piemenukas, grojęs lyra ir taip 
ramindavęs karalių Saulių. Nebuvo karys – tik 
Sauliaus ginklanešys, bet jam nestigo drąsos 
apginti avis ne tik nuo liūto, bet ir nuo meškos. 
O kartą, iškilus pavojui, Dovydas ryžosi stoti į 
kovą su pačiu Galijotu, filistinų kariu, apsigin-
klavusiu pačia geriausia to meto amunicija. 
Štai kas vyksta pasiruošimo užkulisiuose: Sau-
lius aprengė Dovydą savo drabužiais, uždėjo 
jam ant galvos varinį šalmą ir apvilko jį krūti-
nės šarvu. Dovydas virš drabužių prisijuosė jo 
kalaviją. Jis bandė paeiti, bet veltui, nes prie jų 
nebuvo įpratęs. Dovydas tarė Sauliui: „Nega-
liu su jais paeiti, nes nesu įpratęs“. Jis tad juos 
nusivilko. Tada jis pasiėmė savo lazdą, pasirin-
ko iš upės vagos penkis gludžius akmenukus, 
įsidėjo juos į savo piemens maišelio kišenę ir, 
laikydamas rankoje svaidyklę, ėjo filistino link 
(1 Sam 17, 38–39).

Koks kontrastingas vaizdas – didingi, jėga ir 
narsa žvilgantys šarvai, varinis šalmas, paties 

karaliaus kalavijas – tikro vyriškumo ir drąsos 
simboliai! Ir čia pat – Dovydas, prispaustas 
šarvų svorio ir nedrąsiai lemenantis: „Nega-
liu paeiti...“. Argi neįdomu?! Turbūt Saulius 
mieliau troško regėti Dovydą su visais kariui 
būtinais atributais. Gal jis išties norėjo, kad 
Dovydas būtų toks kaip jis – juk apvilko jį savo 
drabužiais, davė savo kalaviją, idant kautų-
si jo priemonėmis, jo būdu. Tačiau Dovydas 
paprasčiausiai nepaeina... Nes Dovydas yra 
Dovydas. Ne Saulius. Jo kovos ginklai yra var-
gana lazda, akmenys ir svaidyklė. Bet ar vien 
dėl to, kad svaidyklė nėra kalavijas, ji mažiau 
verta? Ar vien dėl to, kad lazda neatstoja šar-
vų, kova pralaimėta? Dovydo istorija rodo, kad 
ne: „Įkišęs ranką į maišelį, Dovydas išsiėmė 
vieną akmenį, sviedė jį svaidykle ir pataikė fi-
listinui į kaktą. Akmuo įsmigo jam į kaktą, ir jis 
pargriuvo veidu žemėn. Taip Dovydas nugalė-
jo filistiną svaidykle ir akmeniu, parbloškė jį ir 
užmušė. Rankoje kalavijo Dovydas neturėjo“ 
(1 Sam 17,49–50). 

Šiandien mes nesikauname tikruose mū-
šiuose, tačiau visas gyvenimas yra dvasinė 
kova. Taigi viskas tik sunkiau! Naujajame Testa-
mente neretai kalbama apie dvasinius ginklus, 
bet be jų turime mums Dievo suteiktas unika-
lias dovanas. Jeigu naudojame jas šlovindami 
Dievą – mes taip pat nugalime. Kitų lūkesčiai, 
sudėti į mus, netgi mūsų pačių įsivaizdavi-
mai, kaip turėtume kovoti, kartais būna kaip 
Dovydui uždėti šarvai – mes tiesiog nepaei-
name... Mus apvelka tai vienais, tai kitais šar-
vais; duoda šalmą ir kalaviją. Bet – nė krust iš 
vietos! Arba matuojamės patys stengdamiesi 
būti panašūs į kitus. Dažnai žavimės tais, kurie 
daro daugiau, geriau ir, atrodo, „rimčiau“ (nes 
turi visą reikiamą amuniciją); arba tarnauja 
taip, kaip „įprasta nuo seno“. Norėtume būti 
sauliais; ir kiti to dažnai norėtų. Bet esame 
dovydai. Dovydas sakė, kad nepaeina, nes 
nėra įpratęs. Bet gal kartais ir nereikia bandyti 
įprasti? Jeigu tavo dovana, tavo būdas kovoti 
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Tiesa, kad bažnyčioje 
aplinkiniai, juolab – vy-
resni krikščionys, turintys 
daugiau patirties ir įžvalgos, gali 
pastebėti jaunimo talentus ir iš-
mintingai nukreipti, padrąsinti. Taip 
ir turėtų būti. Vis dėlto tas platus 
lūkesčių horizontas kartais slegia.



tikėjimo kovą yra visiškai kitoks, Dievas nenu-
rims tol, kol nebūsi savo vietoje. Ar tu taip pat 
nerimsti?.. Ar taip pat ieškai?.. Ir ar kartais nebi-
jai pripažinti, kad dar nežinai?..

Tai, kokiems Jis leido mums formuotis, tai, 
ką mokomės, studijuojame, mėgstame, kokie 
esame – yra ne šiaip sau. Dievas gali būti pa-
šlovintas per muziką, piešimą, mechaniką, psi-
chologiją... Kaip – to jau tenka ieškoti mums. 
Gal tavo dovanos, būdai, kaip tarnauji Dievui, 
primena tą iš pirmo žvilgsnio varganą šaudy-
klę ir akmenukus? Jie tarsi nevertinami kitų... 
O galbūt tavo dovana primena Dovydo lyros 

skambesį? Rodos, nieko apčiuopiamo, vien 
garsas... Tačiau tai yra duota TAU. Tenka kartais 
pasimatuoti daugybę šarvų, kad be kartėlio ir 
su ramybe pasakytum: „Norėčiau būti kaip 
Saulius, bet ačiū Dievui, kad esu Dovydas“.

JAUNIMAS

Kitų lūkesčiai, sudėti į 
mus, netgi mūsų pačių 
įsivaizdavimai, kaip turė-
tume kovoti, kartais būna kaip 
Dovydui uždėti šarvai – mes 
tiesiog nepaeiname...

Mieli skaitytojai,

kviečiame Jus 2013 m. prenumeruoti 
žurnalus „Gyvieji Šaltiniai“, „Vera i Žizn“ 
ir „Tropinka“ mūsų redakcijoje, adresu 
Pylimo g. 20 - 10, Vilniuje LT - 01118.

Tel. pasiteirauti 8 618 08200.

Visų žurnalų metinė prenumeratos 
kaina - 16 Lt.

Taip pat Jūs galite prenumeruoti 
žurnalus Lietuvos pašte arba internetu 
www.post.lt 

Leidinių indeksai: „Gyvieji Šaltiniai“ 
- 5397, „Vera i Žizn“-5399 ir „Tropinka“ - 
5398.

Dėkojame, kad skaitote ir platinate  
mūsų žurnalus.

Džiaugiamės kartu su Jumis, kad Lietuvos Respublikos Kultūros ministerijos leidimu 1000 vnt. žur-
nalų „Gyvieji Šaltiniai“ yra išplatinami per visas viešąsias bibliotekas mūsų šalyje. Kiekvienas skaitytojas 
turi galimybę susipažinti su krikščioniška literatūra ir sužinoti apie mūsų veiklą. Raginame Jus prisidėti 
prie misionieriško labdaros fondo „Šviesa rytuose“ darbo savo maldomis bei geravališkomis aukomis.
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Trumpai susipažinkime...
Jon: Esu iš JAV, Viskonsino valstijos. Apie 35 

metus tarnavau užsienyje. Kartu su žmona tar-
nystę pradėjome Kosta Rikoje, kur išmokome 
ispanų kalbą. Po metų išvykome į Ekvadorą - 
21 metus tarnavome su misija, pasaulyje žino-
ma kaip World Radio Missionary Fellowship. 
Ekvadore darėme daugybę įvairių dalykų: 3 

metus kartu su vietiniais indėnais 
gyvenome džiunglėse, 7 metus 
su viena organizacija vykdėme 
sveikatos ir bendruomenės vys-

tymo programą. Taip pat rūpinomės 
vandens ištekliais. Kadangi dėl netinkamų sa-
nitarinių sąlygų – neįrengtų išviečių - gyven-
tojai naudodavo labai užterštą kalnų upelių 
vandenį, mirdavo daug vaikų. Todėl paimda-
vome vandens mėginius ir pro mikroskopą 
parodydavome vietiniams gyventojams, kad 
jie suprastų, jog jame tiesiog knibžda bak-
terijos, kad tai – didelė problema. Be viso to, 
padėjome įsisavinti ir geresnius žemdirbystės 

Evangelijos kelias indėnų kaimuose

Kalbino Robertas Peteraitis
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metodus. Iš esmės mes gerinome indėnų gy-
venimo sąlygas.

Darbo pradžia 
Jon: Dirbome kartu su indėnų krikščionių 

asociacijomis, kurios žinojo, kur yra visi indėnų 
kaimai ir kokia padėtis juose. Susitikimuose su 
krikščionimis sakydavome, kad galime vieti-
niams padėti sumažinti kūdikių mirtingumą, 
įsirengti švaraus vandens šulinius, pagerinti 
žemdirbystės metodus. Vadovai nurodydavo, 
kokiam kaimui reikia tokios pagalbos. Į savo 
komandą, kuri vyktų į kaimus, pasikviesdavo-
me medicinos seserų, keletą gydytojų, van-
dens ir sanitarijos specialistų – iš viso apie 15 
žmonių. 

Pirmiausia kalbėdavome su kaimo vyres-
niaisiais – kaip jie norėtų, kad padėtume jų 
kaimui. Jei spręsdavome vandens tiekimo 
problemą, apmokydavome keletą vietinių, 
kad jie prižiūrėtų įrangą ir iškart reaguotų iš-
kilus kokiam nors klausimui. Panašiai ir su že-
mės ūkio darbais – apmokydavome vietinius 
žmones. Sveikatos srityje apmokydavome 
sveikos gyvensenos propaguotojus. Pastarų-
jų atstovą išrinkdavo pačios 
vietovės žmonės, o ne mes. 
Mums buvo svarbu, kad vie-
tiniai jį pažinotų ir gerbtų. 
Vienintelė mūsų sąlyga – 
kad toks žmogus prisiimtų 
atsakomybę ne tik už savo 
kaimą, bet mažiausiai dar 
už 3 kitus. Jam iš projek-
to stipendijų fondo skir-
davome labai nedidelę 
pinigų sumą. Taip ir pra-
sidėdavo darbas.

Darbas kaime
Jon: Papasakosiu, 

kaip dirbome van-
dens tiekimo srityje. 

Su vandentiekio specialistu nuvykdavome į 
Kichwa genties aukštumų kaimus (3 km virš 
jūros lygio ir aukščiau). Paprastai specialis-
tas pažinodavo bent vieną kaimo gyventoją. 
(Ypač svarbu pažinoti kaimo vadovą, kuris – 
lyg meras.) Eidavau kartu, bet su vietiniais kal-
bėdavo atvykęs specialistas. Mūsų technikas 
jiems sakydavo: „Suprantame jūsų norą turėti 
švarų vandenį arčiau kaimo, kad jūsų mote-
rims nereikėtų eiti 2–3 valandas iki artimiau-
sio telkinio. Galime padėti jums išsikasti šuli-
nį.“ Jei jie sutikdavo, pasiūlydavome dovaną 
– vandens pompą ir vamzdžių bei medžiagų 
šuliniui įrengti. Tačiau ir jie privalėjo parodyti 
susidomėjimą šiuo projektu: iškasti šulinį (mes 
padėdavome parinkti vietą), gauti smėlio, 

žvyro ir cemento (nors daž-
nai dalį ce-

Jie matė, kad juos mylime 
ir tarnaujame ne dėl pel-
no. Matė, kad rūpinamės 
jais, – pirmiausia dėl to, kad page-
rėtų jų sveikata, gyvenimas. O taip 
pat, kad jie pažintų Jėzų Kristų ir 
meilę, kurią Jis nori jiems duoti.
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mento parūpindavome mes). Įrengdavome 
šulinį ir masyviu dangčiu uždengdavome jį. 
Mūsų vandentiekio technikai žmonėms pa-
aiškindavo, kaip veiks šulinys. Tuomet vienas 
iš bendruomenės žmonių turėdavo prisiimti 
atsakomybę už šulinį ir pompą, prižiūrėti ir 
remontuoti juos. Ankstesnė patirtis pamokė, 
kad neužtenka tiesiog palikti pompas neap-
mokius žmonių. Kitas didelis mūsų pasieki-
mas buvo tas, kad gavome leidimus gaminti 
vandens pompas Ekvadore (jų nereikėjo vežti 
iš JAV). Dabar vietiniai jau nebegalėjo pasitei-
sinti, kad negali gauti joms atsarginių dalių. 
Įrengus šulinius ir išvietes, kūdikių mirtingu-
mas per 2–3 metus sumažėjo 20–30 %.

Dalijimasis Evangelija
Jon: Kai šulinys būdavo už-

baigtas ir bendruomenė pama-
tydavo, kad dabar jiems kur kas 
lengviau gauti vandens, jie klaus-
davo mūsų: „O kaip mes galėtume 
jums atsidėkoti?“ Tuomet dažniau-
siai atsakydavome, kad norėtume 
jiems parodyti filmų, kurie padėtų 
pagerinti jų bendruomenės sveika-
tą. Taip pat parodyti ir keletą krikščio-
niškų filmų – apie Kristaus gyvenimą 
ir panašių. Į tai jie visada atsakydavo: 
„Taip, norėtume juos pamatyti.“ Taigi 
nuolat lankydavome kaimus, rodyda-
vome filmus. Šventoji Dvasia veikdavo 
žmonių gyvenime. Jie matė, kad juos 
mylime ir tarnaujame ne dėl pelno. Matė, 
kad rūpinamės jais, – pirmiausia dėl to, 
kad pagerėtų jų sveikata, gyvenimas. O 
taip pat, kad jie pažintų Jėzų Kristų ir mei-
lę, kurią Jis nori jiems duoti. Ilgainiui ėmė 
kurtis bažnyčios. Pradžioje jų buvo nedaug 

– gal iki 10, o kai ruošėmės išvažiuoti, jau 
džiaugėmės tūkstančiais įtikėjusiųjų ir šimtais 
naujai susikūrusių bažnyčių. Išvykdami savo 
tarnystę perdavėme vietinėms krikščionių 
grupėms.

Judy tarnystė
Judy: Tarnaudama HCJB misijoje, dalį laiko 

skyriau darbui miesto ligoninėje, dalį – socia-
liniam darbui. Kartu su Compassion ir World 
Vision misijomis stengėmės padėti protinę ar 
fizinę negalią turintiems vaikams, kurie nega-
lėdavo lankyti mokyklos, o dažniausiai būda-
vo paliekami vieni namuose.

Kartu su klinikos medikų komandomis vyk-
davau į aukštumų kaimus. Jei pirmąkart nu-
vykus moterys ir vaikai nuo mūsų slėpdavosi, 
tai vėliau, pamatę, ką darome, sunkvežimiui 
atvykus jau bėgdavo mūsų pasveikinti. Tap-
davome jų draugais.

Mūsų organizacija nori pa-
dėti misionieriams ir pasto-
riams juos padrąsindama.
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Įvairūs projektai
Jon: Vykdydavome įvairius projektus tam, 

kad žmonės suprastų, jog iš tiesų norime 
jiems padėti. Jei vietinių bendruomenė norė-
davo, savaitei atveždavome mobiliąją kliniką, 
kur priimdavome pacientus – po 400–500 
per dieną. Dirbdami Kichwa gentyje pamatė-
me, kad daugelio indėnų akys yra nesveikos. 
Mūsų prašymu oftalmologų organizacija at-
siuntė 100 akių gydytojų ir medicinos seserų. 
Per 3–4 dienas buvo apžiūrėta beveik 10 000 
indėnų. Specialistai ne tik patikrino jiems akis, 
bet atliko nemažai kataraktos ir net keletą re-
tinos operacijų. Vietiniai žmonės jau pradėjo 
suprasti, jog esame čia tam, kad padėtume. 
Norėjome jiems suteikti ne tik materialinę 
dovaną, bet ir parodyti Jėzaus Kristaus mei-
lę.

Apsilankymai Lietuvoje
Jon: Vienas iš mūsų bažnyčios – Beloit Peo-

ples Church – žmonių, vardu Mark Olson, da-
bar tarnauja Lietuvoje. Kartą su juo kalbėjausi 
apie tai, ką veikiu Estijoje, – Barnabas Interna-
tional misijoje mokau misionierius, vietinius 
pastorius ir lyderius. Jis paklausė, ar galėčiau 
atvykti ir į Lietuvą, susipažinti su jų pastoriumi 
Steve ir kai kuriais kitais vadovais. Jei jie pano-
rės, gal galėsiu mokyti ir Lietuvoje. Dabar jau 
treji metai kaip atvykstu į Lietuvą, vedu semi-
narus.

Judy: Mūsų organizacija nori padėti misio-
nieriams ir pastoriams juos padrąsindama. Aš 
ir dar dvi moterys seminaruose mokome, kaip 
vesti Biblijos studijų grupelę.  

„Samariečio krepšys“
Jon: Mūsų bažnyčia ruošia dovanėles „Sa-

mariečio krepšio“ programai. Šių metų liepos 
mėnesį su Judy padėjome supakuoti apie 150 
dovanėlių.

Judy: „Samariečio krepšio“ dovanėles gau-
davome ir tuomet, kai tarnavome Kito (Ekva-
doras) mieste. Mūsų socialiniai darbuotojai 

d i r-
bo su žmo-
nėmis, kurie ateidavo į miesto 
sąvartyną ieškoti maisto. Paskelbėme jiems, 
kad darysime Jėzaus gimtadienio šventę. Pa-
ruošėme skanaus maisto ir iš sąvartyno atsi-
vežėme pilną autobusą vaikų – gal 100. Juos 
pamaitinome ir kiekvienam įteikėme po do-
vanėlę.

Viena mūsų darbuotoja prie savo namo tu-
rėjo didelį kiemą. Ji čia atsiveždavo 50 vaikų, 
mokydavo juos kalėdinių giesmių, pasakoda-
vo Kalėdų istoriją, vaišindavo pačios keptais 
sausainiais, pyragu ir įteikdavo vaikams po do-
vanėlę. Po to juos nuveždavo iš kur paėmusi ir 
atsiveždavo kitus 50 vaikų, ir taip keletą kartų 
tą dieną.

Kalėdų prasmė
Jon: Jėzus Kristus atėjo į šią žemę, kad nu-

mirtų už mūsų nuodėmes. Jis mirė, kad mes, 
apsisprendusieji sekti Kristumi, galėtume 
gauti iš Jo nuodėmių atleidimą ir amžinąjį gy-
venimą. Kalėdos buvo viso to pradžia. Jis gimė 
tam, kad numirtų ant kryžiaus.
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Liuda Bažadragienė

Vaikelis

Gieda žvaigždės, gieda vėjas,
Gieda sniegas ant stogų, -
Šiąnakt užgimė Betliejuj
Nuostabiausias iš vaikų.
Vardas to vaikelio – Jėzus,
Dykumų karštoj šaly
Piemenėliai juo stebėsis
Ir išminčiai iš toli.
Rankeles į Tėvą kelia,
Toks nekaltas, toks teisus, -
Šiąnakt užgimė vaikelis,
Kad numirtų už visus.

Į Tėvo kiemus

Nebūtinai tu už sakyklos stovi
Ar žinomas plačiai kaip taikdarys,
Į Tėvo kiemus jau veri duris,
Jei Jėzaus aukoje radai tvirtovę.

Nebūtinai aukas ir dešimtinę
Vos paneši į Viešpaties namus, -
Našlės skatikai aiškiai rodo mums,
Kas iš tikrųjų valią Jo pažino.

Nebūtinai meldies viešai ir gailiai,
Aukštai iškėlęs virpančias rankas, -
Jau greit pjovėjas, derlių surenkąs,
Brandumą jo patikrins Dievo meile.
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Viskas Tavo

Tu ateini, pradžių pradžios Kūrėjau,
Kaip viską ryjanti, naikinanti ugnis.
Žmogaus minčių, jo poelgių Teisėjau,
Kas Tavo galią, kas didybę apsakys?

Rūstybėje gali sudrebint žemę,
Ugnies Valdove, Dieve vandenų.
Gali užlieti potvyniais, tvanu
Neištikimą padermę neramią.

Gali ateiti tyliai, netikėtai,
Kančioj gali ramybę širdžiai duot.
Gali malonę nevilty išlieti,
Atleisti viską, viską dovanot.

Gali obels žiedais paliesti širdį
Arba laukais prinokusių kviečių.
Kalbėt lietum, žaliuojančiu medžiu,
Kalbėt vaikais, kalbėt visiems, kas girdi.

Beržų svyruoklių išsidraikę kasos,
Žvaigždžių liepsna juodoj skaroj nakties,
Žiemos speigai, birželio tyros rasos
Iš Tavo, mano Viešpatie, širdies.

Tu – Žodis, kuris nieko neapgavo,
Kuris nešvaistė pažadų tuščių.
Čia viskas Tavo, Dieve, viskas Tavo,
Dangus ir žemė Tavo nuo pradžių.



Tėvas: „Jonuk, kodėl nebežaidi šachmatais 
su Steponėliu?“

Jonukas: „O ar tu žaistumei su žmogumi, 
kuris meluoja, apgaudinėja, pastumia figūras, 
kai nematai?“

Tėvas: „Ne, nežaisčiau.“
Jonukas: „Todėl ir jis nežaidžia.“

***

Jonukas su Steponėliu pirmąkart važiuoja 
traukiniu. Į kelionę jie pasiėmė bananų.

Kai tik pradėjo lupti bananus, traukinys įva-
žiavo į tamsų tunelį.

– Ar jau suvalgei savo bananą? – paklausė 
Jonukas.

– Ne, – atsiliepė Steponėlis.
– Tuomet neliesk jo! – perspėjo Jonukas. – 

Aš ką tik atsikandau ir iškart apakau!

***

– Ką darytumei suradęs 1 milijoną litų?
– Na, jei juos pametė koks vargšas, tai grą-

žinčiau jam.

***

– Ar tu prieta-
ringas?

– Ša! Tai blo-
gas ženklas – būti 
prietaringam.

***

– Rasa man sakė, kad tu jai sakei, jog aš tau 
sakiau, kad ji yra pliuškė, ir kad aš tau sakiau 
nesakyti jai, kad aš tai tau pasakiau.

– Tai ji pati kalta. Aš jai sakiau, kad tau nesa-
kytų, jog jai pasakiau, ką tu pasakei.

– Žiūrėk, kad daugiau taip nenutiktų! Ir jai 
nesakyk, kad aš tau pasakiau, jog ji man tai 
pasakė!

***

Sekmadieninės mokyklos mokytojas aiški-
na vaikams, kad reikia globoti gyvūnus. Tam, 
kad pagrįstų savo teiginius, jis pacitavo vieną 
Biblijos eilutę. 

– O dabar, tarkime, – sako jis, – jūs pamatė-
te blogą žmogų, kuris tampo katei už uode-
gos. Kokią Biblijos citatą išrinktumėte pasaky-
ti, kad jis labai negerai elgiasi?

Vienas vaikas atsakė: 
– Pasakyčiau jam: „Ką Dievas sujungė, žmo-

gus teneperskiria“ (Mt 19,6).

***

Gero pamokslo paslaptis – gera pradžia ir 
gera pabaiga; ir kad šie du būtų kuo arčiau 
vienas kito. (George Burns)

***

Vyras lankė savo giminaičius tolimoje ša-
lyje. Šie jį pakvietė eiti sekmadienį su jais į 
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bažnyčią. Tas vyras dar niekada nebuvo pa-
maldose. Per pamaldas pastorius paprašė 
svečius atsistoti ir prisistatyti. Kai vyras pasakė 
savo vardą ir iš kur atvyko, pastorius paklausė, 
ar jis pažįsta Jėzų. Vyras atsakė: „Pastoriau, aš 
šioje vietovėje naujokas, dar nieko čia nepa-
žįstu!“

***

10 dalykų, kurių verta pasimokyti iš Nojaus:
1. Planuok iš anksto. Kai Nojus pradėjo sta-

tyti arką, dar nelijo.
2. Išlik sportiškas. Kai būsi 600 metų, gali 

tekti daryti kažką tikrai DIDELIO.
3. Nesiklausyk kritikų – daryk tai, ką reikia 

daryti.
4. Jeigu neišeina nei kovoti, nei pabėgti – 

plūduriuok!
5. Nepamiršk, kad visi mes sėdime vienoje 

valtyje.
6. Kai vanduo pakyla, nesėdėk skųsdama-

sis, verčiau – semk vandenį iš valties!
7. Prisimink, kad arką statė mėgėjai, o Tita-

niką – profesionalai.
8. Jei privalai pradėti iš naujo, turėk šalia 

draugą.
9. Nepavėluok į laivą.
10. Nesvarbu, kaip niūriai viskas atrodo, – 

vėliau visada pasirodo vaivorykštė.

***

Sekmadieninėje mokykloje vaikai mokėsi 
apie tai, kaip Dievas viską sukūrė, įskaitant ir 
žmones. Jonukas ypač įdėmiai klausėsi, kai 
mokytojas pasakojo, kaip Ieva buvo sukurta iš 
vieno Adomo šonkaulių.

Vėliau tą savaitę jo mama pastebėjo, kad 
Jonukas guli lyg apsirgęs ir klausia sūnų: 

– Jonuk, kas nutiko?
Jonukas atsiliepia: 
– Skauda šoną. Manau, kad turėsiu žmoną.

***

Pastorius laidotuvėse naudodavo standar-
tinę liturgiją. Tačiau, kad pamaldos būtų as-
meniškos, jis kompiuteryje komanda „ieškok 
ir pakeisk“ ankstesnio velionio vardą pakeis-
davo naujo velionio vardu. Tuomet tekstą at-
spausdindavo visai bendruomenei.

Kitą rytą laidotuvės ėjo sklandžiai iki pat 
Apaštališkojo tikėjimo išpažinimo. Bendruo-
menė skaitė: „Jėzus Kristus, gimęs iš mergelės 
Eleonoros...“

***

Senasis 1 litas ir dar senesnis 20 litų grįžo į 
Lietuvos Banką, kad juos pakeistų naujais.

– Mano gyvenimas buvo gana geras, – sako 
20 litų. – Pabuvojau Nidoje, puikiuose Palan-
gos ir Vilniaus restoranuose, netgi koncerte 
„Siemens“ arenoje.

– Tikrai, tavo gyvenimas buvo įdomus, – at-
sako litas.

– O kur buvai tu? – klausia 1 lito 20 litų.
– O, aš buvau metodistų bažnyčioje, baptis-

tų bažnyčioje, šiek tiek paviešėjau ir pas liute-
ronus...

– Pala, – nutraukia jį 20 litų, – o kas yra baž-
nyčia?

***

Pastorius sako savo bendruomenei: 
– Kitą sekmadienį planuoju pamokslauti 

apie melo nuodėmę. Kad geriau suprastumė-
te  pamokslą, noriu, kad visi namie perskaity-
tumėte Evangelijos pagal Morkų 17 skyrių.

Kitą sekmadienį pamokslo pradžioje pasto-
rius paprašė visų, kurie perskaitė Evangelijos 
pagal Morkų 17 skyrių, pakelti rankas. Pakilo 
rankų miškas. Pastorius nusišypsojo ir tarė: 

– Evangelijoje pagal Morkų yra tik 16 skyrių. 
O dabar apie melo nuodėmę...
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Kalėdų dovanos

Artėja šventės. Sėdžiu susiraukusi ir nusiminusi. O, saldusis savi-
gailos liūne, kaip gera tavyje mirkti: esi teisus, o visas pasaulis – ne. 
Nemyli, nepastebi, nekreipia dėmesio, nesidomi, nerūpi, nedėkingi, ne... 
Nuskriausta. Visi man skolingi. Skolingi ką? Ne, jaučiu, reikia persėsti į 
kitas roges, šios važiuoja ne ta kryptimi. Iš rogių „kiek daug man visi 
skolingi“ į roges „ką gero galiu padaryti kitiems“. Nenoromis persėdu, 
bet iškart pralinksmėju. Taigi, netrukus Kalėdos. Ar dovanosiu šiemet ką 
nors savo artimiesiems? Gal nieko nedovanoti? Niekam. Pažįstu žmonių, 
kurie nešvenčia Kalėdų su dovanom. Tačiau tai gera proga brangiam 
žmogui pasakyti „aš tave myliu“. Kaip Dievas per Kristų pasakė man ir 
vis primena apie tai. Mintyse perverčiu visas gautas dovanas. Jų daug, 
nepalietusių širdies, išlikusių atmintyje kaip nereikalingi daiktai daikteliai, 
kurių nežinojau, kur dėti. Bet buvo ir kitokių. Vaiko iš globos namų do-
vanotas piešinys – dirbta keletą valandų, kaip jis mane sušildė! Vyro su-
verti auskarai – ne patys gražiausi, bet tikrai patys brangiausi. Draugės 
siuvinėtas paveikslėlis, sesers ypatingos uogienės stiklainiukas, perrištas 
gražiu raudonu kaspinu... Dar mamos megzta kepurė ir sūnaus dovanota 
stiklinė rožė, kurią jis man pirko už savo sutaupytus pinigus. Pagalvoju 
apie visus juos – vyrą, mamą, tėtį, seses, drauges, anytą ir kitus, ku-
riuos norėčiau pasveikinti. Norėčiau, kad per šias Kalėdas mano dovana 
paliestų jų širdis, padėtų jiems pasijusti tokiais svarbiais man, kokie iš 
tiesų ir yra. Paprasta mintis dingteli nelauktai: kiekvienam iš jų po eglute 
padėsiu po laišką. Jame parašysiu, kokie jie man brangūs, kuo ypatingi, 
kaip Dievas veikė per juos mano gyvenime, ko išmokau iš jų. Tai užims 
laiko, bet tai ir bus mano „aš jus myliu“. 

Mama Dovilė



3333

SKAITYTOJŲ LAIŠKAI

Už kokias dovanas norėtumėte ypač padėkoti Dievui?

Už sveikatą ir artimuosius.
Tatjana, 32 m.

Už visas malones ir sugebėjimus, kuriais Dievas mane apdovanojo. 
Muzika – tai geriausia Dievo dovana man. Jos kalba galima daug pasakyti. 
Kai norisi ką nors išsakyti, kartais pasirenku tiesiog muziką, suteikiu 
savo mintims ar emocijoms melodiją, kurią, esu tikras, Dievas supranta, 
ir man to užtenka. Su šia dovana noriu šlovinti Dievą.

Dovydas, 19 m.

Visuomet būsiu dėkinga už tėtį ir mamą, kuriuos Dievas buvo davęs. 
Ir kad dar turiu jėgų prižiūrėti savo sergančią sesę. 

Rūta, 76 m.

Už ankstyvo ryto kavą... Už duoną, laikomą rankose, kvapnią, 
pastiprinančią... Už draugus, su kuriais dalinuosi dienų laime ir liūdesiu. 
Už nakties poilsį. Esu dėkinga  už tiek daug dalykų: šviesą, apreiškimus, 
sunkumus ir kelią iš jų.

Sandra, 32 m.

Už sveikus vaikus. Už seserį, kuri sėkmingai išlaikė egzaminus ir galės 
dirbti.

Jurga, 36 m.

Kiekvienąkart įėjusi pro duris dėkoju Dievui, jog turiu savo būstą.
Vaida, 45 m.

Už mintį atsibudus, jog ir šita išaušusi diena – nauja dovana, jau palytėta 
Dievo malonės. Už tokią didžiulę spalvų, kvapų, garsų, skonių įvairovę. 
Už matomų ir nematomų, kasdienių ir labai ypatingų dalykų prisilietimą – 
nuo bėgančio vandens srovės iki širdį sušildančios šypsenos.

Lina Andronovienė, 36 m.



Kalėdų šventė vaikams ir visai šeimai

„Tėvas Martynas“ 
Dalyvauja:
smėlio menininkė M. Sosnina
režisierius A. Jalianiauskas
kompozitorius A. Chalikovas
choreografė A. Maksvytytė
dailininkė J. Banaitytė
vaikų choras „Valio“ 
aktoriai: E. Kvoščiauskas, R. Vaitkevičius, T. Žaibus, J. Čižauskaitė
atlikėjai:  V. Kovaliovas (vokalas), G. Tautkus (vokalas), P. Padleckis (vokalas),
I. Dirgėlaitė (vokalas), R. Dauginas (klavišiniai), E. Dargis (bosinė gitara),
D. Vyšniauskas (trimitas), V. Mikeliūnas (smuikas), P. Giunteris (perkusija) ir                
R. Vilčinskas (mušamieji)

Muzikinis spektaklis
(batsiuvio istorija)

Gruodžio 26 d. 13 val. 

ĮėJIMAS nEMoKAMAS!

organizatorius Pagrindinis rėmėjas 

Kiekvieno vaiko laukia dovana!

www.didziausiadovana.lt

Mūsų draugai

Dailininkė V. Petrašiūnienė
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kompozitorius A. Chalikovas
choreografė A. Maksvytytė
dailininkė J. Banaitytė
vaikų choras „Valio“ 
aktoriai: E. Kvoščiauskas, R. Vaitkevičius, T. Žaibus, J. Čižauskaitė
atlikėjai:  V. Kovaliovas (vokalas), G. Tautkus (vokalas), P. Padleckis (vokalas),
I. Dirgėlaitė (vokalas), R. Dauginas (klavišiniai), E. Dargis (bosinė gitara),
D. Vyšniauskas (trimitas), V. Mikeliūnas (smuikas), P. Giunteris (perkusija) ir                
R. Vilčinskas (mušamieji)

Muzikinis spektaklis
(batsiuvio istorija)

Gruodžio 26 d. 13 val. 

ĮėJIMAS nEMoKAMAS!

organizatorius Pagrindinis rėmėjas 
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Ar aš vargšas žmogus?

„Parduok, ką turi, ir išdalyk vargšams“, – sakė Jėzus žmogui, kuris nuo pat jaunystės laikėsi 
visų reikalingų religinių nuostatų ir troško „laimėti amžinąjį gyvenimą“. Jis turėjo viską čia, že-
mėje, tačiau nebuvo tikras, ar ir danguje galės viskuo džiaugtis. Todėl klausė Jėzaus: „Ką turiu 
daryti, kad laimėčiau amžinąjį gyvenimą?“ Nors žmogus viską turėjo, vis dėlto jam trūko vieno 
dalyko. Kokio? Jėzus jį paragino viską parduoti ir išdalyti vargšams. Viską parduoti? Vadinasi, 
tapti vargšu? Didelė amžinojo gyvenimo kaina! Ar žmogus pasirengęs ją sumokėti?

Savo mokiniams Jėzus kalbėjo: „Vargšų jūs visada turite šalia savęs, o mane ne visuomet 
turėsite.“ Mokiniai turėjo suprasti, kad Mokytojas bus tarp jų laikinai. Laikas, per kurį jie turi 
priimti esminius sprendimus, – ribotas. 

Jėzui rūpi, ką žmogus galvoja, ką jis renkasi ir kodėl. Mes visi kažkuo tikime, turime savo 
dievus. Tačiau tik Abraomo Dievui rūpi „pasiklydęs žmogus“. Viešpats tiesia žmogui ranką ir 
bando jį, kaip bandė Abraomą. Viešpats kvietė Abraomą išbandyti savo tikėjimą. Abraomas 
buvo pasirengęs tapti vargšu. Jis būtų juo tapęs, jeigu ant aukuro būtų paaukojęs savo myli-
mą sūnų. Abraomas buvo tam pasirengęs, pasiruošęs savo veiksmais parodyti paklusnumą. 

Viešpats žvelgia į mūsų širdį. Ar žmogus nori priimti Jėzaus kvietimą? Ar žmogus pasiren-
gęs įsileisti Jį į savo širdį, į savo gyvenimą?

Baigiasi dar vieneri metai. Dažnai tokiu metu žmogus ryžtasi vienokiems ar kitokiems 
sprendimams. Čia pat ir Kalėdų šventė – gražios eglutės, dovanos... Tiek pernai, tiek ir šiemet 
ir turbūt kitais metais. Švenčių mes turime ir švęsime jas. Tačiau tikrai esu vargšas aš žmogus, 
jeigu išgirdęs Jėzaus kvietimą nepasinaudosiu galimybe tapti Jo pasekėju, Jo mokiniu. O jeigu 
daugiau nebesulauksiu tokio kvietimo?

Apaštalas Paulius, didis teologas, pačių giliausių vidinių žmogaus kovų žinovas, save pava-
dino „vargšu žmogumi“, bandančiu nesėkmingai grumtis su nuodėme savo kūne. 

Kaip norėtume, kad mūsų gyvenime būtų daugiau darnos, daugiau šventumo, daugiau 
šviesos! Gal taip atsitiks per šias Kalėdas? Įsileiskime į savo gyvenimą Jėzų, leiskime Jam marinti 
nuodėmę mūsų kūno nariuose, kad per Jį galėtume geriau pažinti Kūrėją. Pernelyg rūpinda-
miesi savo kūnu, nepamirškime ir dvasinio žmogaus. Rūpinkimės savo dvasia – tegu šiandien 
Jėzus būna ypatingas svečias mūsų namuose. Padovanokime šį susitikimą sau, ir mūsų gyveni-
mas pasikeis. Tuomet galėsime džiūgaudami pasakyti: „Nesu aš vargšas žmogus, nes gyvenu 
su Jėzumi.“

Valdas Vaitkevičius



Jei visą tiesą apie Kalėdas galėtume sutraukti į tris žodžius, tai būtų žodžiai: „Dievas 
su mumis“. Per Kalėdas esame linkę savo dėmesį sutelkti į Kristaus kūdikystę. Tačiau 
svarbesnis šių švenčių dalykas yra Jo dieviškumas. Labiau pribloškiamas dalykas, nei 
kūdikis ėdžiose, yra tai, jog šis pažadėtas kūdikis yra Visagalis dangaus ir žemės Kūrėjas!

John F. MacArthur, Jr

Kai į šį pasaulį įžengė Kristus, Jis atėjo 
ne tam, kad apšviestų mums niūrų gruo-
dį, bet kad perkeistų mūsų gyvenimą.

Rich Miller

Kai Marija ir Juozapas ieškojo kambario, kuriame galėtų gimti Jėzus, užeigos savinin-
kas atsakė jiems paprastai. Savininkas nebuvo jiems priešiškas; jis jiems nesipriešino, 
tačiau jo užeiga buvo pilna; jo rankos buvo užimtos; jo protas – pilnas daugybės rū-
pesčių. Tokį pat atsakymą duoda ir milijonai žmonių šiandien. Kaip ir užeigos Betliejuje 
savininkas, jie negali surasti vietos Kristui. Visi jų širdies kambariai jau užimti daugybe 
kitų interesų. Jų atsakas nėra ateizmas. Jie neignoruoja. Tiesiog jie per daug užimti ir 
jaučia, kad visai neblogai gyvens ir be krikščionybės.

Billy Graham

Neblogas Advento įvaizdis yra kalėjimo kamera, kurioje žmogus laukia, viliasi... ir yra 
visiškai priklausomas, nes durys į laisvę atsiveria iš išorės.

Dietrich Bonhoeffer  


